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امللخص

الفكر  مها:   g الكاظم  اإلمام  حياة  من  مهمني  جانبني  البحث  تناول         
والعقيدة، أما الفكر فقد متثل بسريته العبقة التي ما فتأت متّد البرشية بمواقفه النبيلة، 
وكلامته الناصحة البليغة التي ترمجها عقله الفذ فضاًل عن حديثه الفني، وما يمتلكه 

من مميزات اإلعراب عاّم يف نفسه من أمور بعبارات سلسة وفنية متميزة. 

الكريامت  باآليات  ابنه  يعرف    الصادق  اإلمام  كان  وقد  العقيدة  وأما 
وما فيهن من معان سامية  موجهًا حديثه إىل أحد أصحابه فضاًل عن وقوفه بوجه 
احلركات الشعوبية واهلّدامة موقفًا صلدًا يف تلك احلقبة التي شهدت رصاعًا سياسيًا 
حادًا بني املتسلطني عىل كريس اخلالفة من بني العباس ال ألجل احلفاظ عىل كريس 
العبايس تتهم  البيت  حكمهم، وإّن، أي مذهب فكري أو عقيدة ال تتفق وسياسة 
من  خوفًا  هلم  قلق  مصدر  كان  الذي  اهلاشمي  بالبيت  بالك  فام  واإلحلاد  بالزندقة 
تزايد أعدائهم املوالني هلم، وقد سعى اإلمام g إىل تدارك االنجرار وراء أهل البدع 
وحماربة الفكر املناهض لعقيدته بالصرب واحللم، ومنظرة امللحدين والضالني بالعلم 

واملعرفة احلقة.
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Abstract

The research deals with two important aspects of the life of 
Imam Kadhim )peace be upon him( namely: thought and doctrine but 
thought was represented by his journey، which has always provided 
humanity with his noble positions، his eloquent words eloquent 
translated by his mind as well as his artistic، The same things in terms 
of series and artistic excellence . As for the faith، Imam al-Sadiq 
knew his son with the verses of the creams and the meanings of the 
meanings of the words of the Prophet. He also referred to one of his 
companions as well as his stand against the populist movements and 
the strictness of the stance. The rule of their rule، and any doctrine or 
ideology does not agree with the policy of the Abbasid house accused 
of atheism and atheism، not to mention the Hashemite House، which 
was a source of concern for fear of growing enemies loyal to them، 
has sought to imam )peace be upon him( to get dragged behind the 
people of innovations and fight against anti - Its patient and dream، 
and atheists and misguided view of science and true knowledge.                                      
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املقدمة                                                                     

الضمري  نقاء  األعالم  سرَي  يف  الباحث  تواجه  التي  األمور  أصعب  من  لعّل   
واملوضوعية، ودّقة اآلراء ومناقشتها، وذكر اآلراء املناهضة واملناقضة آلراء العَلم 

املبحوث عنه. 

  ونحن عندما نخلص احلديث عن أحد األئمة البّد أن نغور يف أعامق التاريخ 
واحلديث  األفضل.  إىل  وصواًل  مناقشة  دون  رأيًا  ندع  ال  وأن  واإلسالمي  العريب 
عن سرية اإلمـــام موسى الكاظم g يبدأ بداية تقليدية يف سلسلة النسب اهلاشمي 

ووالدة اإلمام، ومكان الوالدة وسنتها، ومن ثّم النظر يف األمور اآلتية: 

1- فن الكلمة والتوصية وما يندرج حتتها من فقر قصرية أو طويلة، وألفاظ 
تتصل بفاعلية العقل وما يقابلها عىل النقيض منها مثل: 

    اإليامن ويقابله الكفر 

    الرجاء ويقابله القنوط 

    احلفظ ويقابله النسيان 

   الطاعة ويقابلها املعصية 

   والسهولة ويقابلها الصعوبة ...  إلخ 

2- احلديث الفني: 

   وما يمتلكه من مميزات اإلعراب عاّم يف نفسه من أمور بعبارات سلسلة وفنية 
متميزة. 

3- نشأته املثالية، وخصائصه اإلنسانية، وكيف ترّبى يف بيت أبيه اإلمام جعفر 
الصادق g وخصائصه التي امتاز هبا عن أخوته. 
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غمرة  يف  العباسيني  وتسلط  العبايس  العرص  واضطراب  املعجزة  اإلمام   -4
األوضاع املتشنجة وحذر اإلمام منها. 

التدبري،  وحسن  العقل،  برجاحة  عنهم  واختالفه  عرصه.  وفقهاء  اإلمام   -5
وعدم اإلنقياد إىل املظاهر التي عّول عليها اآلخرون. 

6- مناظراته يف السنة: وإفادته شيعته ومنارصيه قواًل وعماًل جتنبًا لبطش البيت 
العبايس وأضاليلهم. 

تاركًا  والعبادة  والدعاء  والنهار  الليل  يقيض  كان  وكيف  وزهده،  عبادته   -7
مالذ احلياة لآلخرين. 

8- العقيدة الثابتة، وتدارك اإلنجرار وراء أهل البدع وحماربة الفكر املناهض 
لعقيدته بالصرب واحللم. 

9- الفكر املنّور وما يتصل به من اجتهاد حتى أّنه كان نقشُ خامتِه )حسبي اهلل( 
بأفكار  الفكر الذي يتطلع من خالله إىل آفاق أرحب، وحياة مليئة  دلياًل عىل هذا 

اإلمامة ، ومراعاة احلياة يف خمتلف جماالهتا .

10- عطاؤه العلمي وفلسفته يف احلياة: 

    رّبام كان علمه بالغيب، وما سيحدث له وملنارصيه من أهم سامت عرفانه 
فعله  ما  ذلك  عىل  مثال  وخري  وهلم.  له  الطغاة  يضمره  قد  ما  جتنب  عىل  وحرصه 
خلالص عيل بن يقطني من ّرش هارون الرشيد وهو وزير له ، ومن الشيعة اخلّلص  
ناه  ملوسى بن جعفرg يف أكثر من موقف سنأيت عليها يف البحث . كام سريد ذكر كُ
وما أطلق عليه بالعبد الصالح، والعادل، واملؤمتن والكاظم ، وباب احلوائج ، األمني 

، والزاهر، والصابر ، والويف والسيد، وأيب إبراهيم ، وأيب احلسن . 
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    كام ال خيفى أن ّله من األبناء سبعة وثالثني من الذكور واإلناث، فعدد الذكور 
ثامنية عرش وعدد اإلناث تسعة عرش، سنذكرهم مجيعًا يف أثناء الدراسة مع اختالف 

الروايات. 

    ونشري إىل ما نراه يف سريته التي امتدت إمامته فيها مخسة وثالثني عامًا بني 
الشدة واألعسار واالطمئنان يف حياة عدد من خلفاء بني العباس من خالفة أيب جعفر 
املنصور، وحكومة املهدي العبايس، وحكومة موسى اهلادي، وهارون الرشيد التي 
اتضحت فيها سطوة الرشيد وخشيته من توجه الناس إىل اإلمام  ومنازعته اهتاممهم 
فتولدت لديه فكرة اإلنتقام بأي وسيلة كانت للخالص منه ،  حتى رماه يف سجن 

السندي بن شاهك الذي أجهز عليه بالّسم .

    وسنبني يف البحث معامل تراث اإلمام g ومصادر املعرفة لديه ، ومعاجزه 
ووصيته باإلمامة من بعده إىل أكرب أوالده عيل بن موسى الرضا g بالوثائق املوثقة 
السّيام هشام بن احلكم ، وعيل بن يقطني ، وهو ما سنراه يف مصادر الرتمجة وحيثيات 

اإلسناد. 

 g ومن خالل تتبعنا لعدد كبري من الدراسات املختصة بسرية اإلمام موسى    
وقفنا متأملني تلك الروايات التي حتمل بني طياهتا نسقًا متشاهبًا من صياغة أقواله، 
وتوصياته ، وتوجيهاته إىل منارصيه ومنهجه يف املواجهة والتقية وإدراكه املخاطر 

التي يتعرض هلا أهل البيت) عليهم السالم(. 

املغاالة يف  إىل  الروايات جينح  تلك  من  كبريًا  نجد عددًا  آخر،      ويف جانب 
رسد الوقائع ظنًا منهم أن شخصية اإلمام بعيدة كّل البعد عن األمور التي يتعرض 
هلا البرش السيام يف معرفته غري املحدودة يف الغيبيات التي نرى قساًم منها مما أضافه 
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الرواة املغالون يف حّب اإلمام g وإسباغ ما جيدونه جديرًا به عىل الروايات. وهو 
جدير بأن يعرض هلا بنفاذ عقل ورصيح تفكري وبالغ حجة، لكنه g برش مثل أهل 
بيته b وإن كان املقّدم بينهم يف كثري من املواقف من أعدائه سواء األمويني منهم أم 

العباسيني السيام املنصور والرشيد. 

السلطة، مدركًا خلططها  كان واعيًا ألحابيل   g أن اإلمام      والذي هيمنا 
يف االنتقام منه ، وهلذا كانت رسالته g  إىل هارون الرشيد « إنه لن ينقيض عني 
يوم من البالء إاّل انقىض عنك معه يوم من الرخاء حتى نفيض مجيعاً إىل يوم ليس له 

انقضاء خيرس فيه املبطلون» 

  وهكذا كانت سريته g أمام التحديات التي جاهبته . 
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قبس من حياته املباركة 

 ،b هو موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  
لد يوم األحد السابع من شهر صفر لسنة ثامين وعرشين أو تسع وعرشين ومائة(1(  وُ
يف املدينة يف األبواء ، وهو مكان بني مكة واملدينة فيه قرب السيدة الفاضلة آمنة بنت 
وهب h أم النبي  (2(  يف رحلة العودة من احلج ، عاش يف كنف والده ، وتربى 
عىل اإليثار وحب اخلري واخلضوع هلل سبحانه وتعاىل ، أقدمه املهدي إىل بغداد ثم 
رّده إىل املدينة وأقام فيها إىل أيام الرشيد العبايس ، ويف سنة تسع وسبعني ومائة قدم 
الكاظمg إىل بغداد وحبسه هناك  العمرة فحمل اإلمام  الرشيد يف رمضان ألداء 
حتى استشهاده يف السجن عام 183هـ (3( يف السادس والعرشين من رجب بعد أن 

دّس له الّسم السندي بن شاهك(4(، ويمكننا رسم منهجه يف احلياة بام يأيت(5(:

وألفاظ  طويلة،  أو  قصرية  فقر  من  حتتها  يندرج  وما  والتوصية   ، الكلمة  فن 
تتصل بفاعلية العقل ، منها :

         اإليامن: ويقابله الكفر 

         الرجاء: ويقابله القنوط

        احلفظ: ويقابله النسيان

        الطاعة: ويقابلها املعصية

        السهولة: ويقابلها الصعوبة ... إلخ.

احلديث الفني.

نشأته املثالية وخصائصه اإلنسانية.
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اإلمام املعجزة واضطراب العرص العبايس.

اإلمام وفقهاء عرصه.

مناظراته يف السنة.

عبادته وزهده.

العقيدة الثابتة.

الفكر املنّور.

عطاؤه الفكري وفلسفته يف احلياة.

 

ألقابه وكناه:

ب اإلمام موسى بن جعفر بألقاب كثرية ، منها : قَّ لُ

-األمني (6( : وكل ما للفظة األمانة من معنى قد مّثل يف شخصيته العظيمة.

لق جده  -الزاهر )7( : ألنه زهر بأخالقه الرشيفة وكرمه امليضء الذي مّثل به خُ
. املصطفى

-باب احلوائج  )8(: وهو أكثر ألقابه ذكرًا ،وأشهرها ذيوعًا وانتشارًا.

ب بالتقّي، لتقواه وورعه. قَّ -التقي  )9( : لُ

-السّيد  (10( : ألنه من سادات املسلمني ، وإمام من أئمتهم.

-الشيخ  (11( .
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-الصابر  (12(  : ألنه صرب عىل اآلالم واخلطوب التي تلّقاها من حكام اجلور 
الذين قابلوه بجميع أعامل اإلساءة واملكروه.

-الطّيب )13( .

-زين املتهجدين (14( : أطلقه عليه أهل املدينة.

-ذو النفس الزكية(15( : لصفاء ذاته التي مل تتلوث بامثم.

-العبد الصالح (16( : أو راهب بني هاشم : لعبادته واجتهاده يف الطاعة.

-كاظم الغيظ (17( : لشدة حلمه ، وما كظمه من الغيظ ، وألنه كان ، وألنه كان 
حيسن إىل من ييسء إليه ، وكان هذا عادته دائاًم.

وشيعته،  بإخوانه  وفيًا  كان  فقد  عرصه  يف  خلق  إنسان  أوىف  ألنه  -الويف(18(: 
وبارًا حتى بأعدائه واحلاقدين عليه.

-كام لقب بقائد العسكر(19(.

وقد أفاض األستاذ عيل موسى الكعبي بألقابه ونعوته التي استقاها من مظاهنا 
املختلفة.

بأيب  كني  وكذلك  احلسن(21(،  بأيب  كني  كام   )20) األول  احلسن  بأيب  ني  وكُ
إبراهيم(22( ، وأيب عيل(23(  . 

وأيب إسامعيل(24(.

مبادرات  املؤرخني عن  باهتامم اآلخرين من  التي حظيت  املهمة  ومن األمور 
اإلمام  باختاذ املواقف التي أحرج هبا أصحابه والتي يدل ظاهرها عدم قيامهم 

هبا خلروجهم عن تقاليدهم الرشعية(25(:
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١-حديث اهلندي: وإسالم الراهب والراهبة عندما وافت اإلمام عند بئر 
أم خري مع أحد رهبان نجران ،وسألته   عن مسائل كثرية، وهو جييبها، وسأهلا 
عن أشياء مل يكن عندها يشء ثم أسلمت ،وبدأ الراهب يسأله، وهو جييب، وعندما 
بلغ جهده يف حديثه عن األديان، فلم يكن ذا علم بام يسأله اإلمام قال الراهب: 
أشهد أن ال إله إال اهلل ، وأن حممدًا رسول اهلل، وأّن ما جاء به من عند اهلل حق ... 

إلخ(26( .

٢- إخباره عام يف ضمري هشام بن سامل : وما شاهده هشام من حرية بعد وفاة 
 وإىل من يذهب للسؤال ، وهو ال يعرف وليه هل يقصد إىل  الصادق  اإلمام 

املرجئة أو إىل القدرية أو إىل الزيدية أو إىل املعتزلة أو إىل اخلوارج؟(27(

دمة  القُ   الزبال من الدالئل عندما أمر أبو احلسن  3-ما شاهده أبو خالد 
، وكيف  الطاغية  العبايس، وقد كان خائفًا عىل اإلمام من هذا  املهدي  األوىل عىل 

شّك يف ذلك ثّم رآه عىل بغلة قادمًا منه .

٤- خالص عيل بن يقطني بربكته: كان عيل بن يقطني وزيرًا هلارون الرشيد، 
خز  ودّراعة  بثياب  هارون  أكرمه  وقد  جعفر(28(،  بن  ملوسى  اخلّلص  الشيعة  ومن 
سوداء من لباس امللوك، ومحلها ابن يقطني مع مال إىل اإلمام  فرّد اإلمام إليه 
الدّراعة، وقبل املالبس واملال، وقال له : احتفظ بالدّراعة، وذهب أحد غلامنه إىل 
الرشيد، وأخربه بأمر الدّراعة التي بعثها ابن يقطني إىل اإلمام  فاشتاط الرشيد 
لديه،  إهنا   : يقطني  ابن  جواب  وكان  الدّراعة،  عن  وسأله  بإحضاره،  وأمر  غيظًا، 
وجيء هبا إىل الرشيد من بيت أبن يقطني، وهي عىل ختمها مما محل الرشيد عىل عدم 

الشك بوالئه فأكرمه بجائزة سنية.
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٥-خرب شفيق البلخي وما شاهده من الدالئل (29(، وما شاهده عليه من ثياب 
من صوف وشملة، وكيف أجابه اإلمام بام يف النص القرآين وناداه باسمه يا شفيق  
نِّ إِْثم  ) احلجرات /12(، وبقية القصة يف  نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ وا َكثرِيًا مِّ اْجَتنِبُ

مصادرها.

ث –(30(  فقد حج أبو حنيفة أيام  دَ ٦-قصة أيب حنيفة ، واإلمام g - وهو حَ
أيب عبد اهلل الصادق  ، وعند دخوله يف املدينة دار اإلمام  جلس يف الدهليز 
ينتظر اإلذن فخرج صبي فقال له : أين حيدث الغريب إذا أراد ذلك ؟ فأجابه يتوارى 
وأفنية  الثامر  ومساقط  األهنار  شطوط  ويتجنب  اجلار  أعني  ويتوقى  اجلدار  خلف 
الدور والطرق النافذة واملساجد وال يستقبل القبلة وال يستدبرها ويرفع ويضع بعد 
ذلك حيث شاء، فعجب أبو حنيفة، وكرب يف عينه ثم أردف يسأله ممن املعصية؟ فنظر 

إيل ثم قال: اجلس حتى أخربك، ... إلخ اخلرب.

اهلل  عبد  أيب  ّمجال  صمدان  بن  صفوان  وهو  اجلّامل(31(:  صفوان  مع  ٧-قصته 
ملا طلب منه أبو عبد اهلل أن يقدم ناقته الشهالء إىل باب الدار، ويضع رجلها 
عليها، وقد خرج أبو احلسن، وهو ابن ست سنني حتى استوى يف ظهرها، ومل يمنعه 

وعاد بعد ساعة... الخ .

8-قضية فدك(32(: وفيها مأل احلقد قلب الرشيد عليه حني سأله راغبًا يف إعادة 
فدك إليه، وهي لسيدة فاطمة الزهراء h غري أّن اإلمام  مل يضل إال بحدودها 
فقال الرشيد : ما حدودها ؟ فأجابه اإلمام : إن حّددهتا مل تزدها فأجابه هارون 
سمعه  فلام  عدن،  األول  احلد   : اإلمام  فأجابه  فعلت  إاّل  جدك  بحق  الرشيد: 
الثالث  واحلد   : قال  وجهه  فأربد  سمرقند،  الثاين:  واحلد  مالحمه،  تغريت  الرشيد 
إفريقية فاسود وجهه وقال : والرابع سيف البحر مما ييل اجلزر وأرمينية قال هارون 
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  علمت أنك ال تردها . وهي يف نظر اإلمام :  مل يبق لنا يشء فأجابه اإلمام :
متثل والية أمور املسلمني.

٩-اإلمام g يقرأ اإلنجيل(33(  : عن هشام بن احلكم يف حديثه برهية ملا جاء إىل 
أيب عبد اهلل ، وقد سأل اإلمام  برهية : كيف علمك بكتابك حتى عرف برهية 

علم اإلمام باإلنجيل والتوراة وكتب األنبياء.

  اإلمام  بني  دار  ما  أظرف  من  املسألة  وهذه   :  )34) الدين  10-احلساب يف 
 بزي إعرايب ، وتعّقب الرشيد  وهارون الرشيد، وهو يف مكة فقد ختفى اإلمام 
يف الطواف، وتقبيل احلجر األسود قبله، وصىل أمامه يف املقام ، وبعد فراغه استدعاه 
الرشيد، وقال له احلاجب : أجْب أمري املؤمنني فقال : ما يل إليه حاجة فأقوم إليه بل 

إْن كانت احلاجة له باملقام إيّل أوىل .

قال الرشيد : صدق.

فمشى الرشيد إليه ، وسّلم عليه فرّد السالم عليه.

فقال هارون :  اجلس يا إعرايب .

فقال : ما املوضع يل فتستأذنني فيه باجللوس إنام هو بيت اهلل نصبه لعباده... إلخ.

١١- اجلواب قبل السؤال )35( : سئل اإلمام الصادق  عن أيب اخلطاب ،وقد 
ابتدره اإلمام أن اجلس وسل ابني عن مجيع ما تريد . وفعاًل ذهب إىل العبد الصالح 
َها  ًة َبْعضُ يَّ رِّ وكان عنده العلم كله فام كان من السائل أن يقبله بني عينيه ،ويقول:  ذُ

.)36) ِمن َبْعٍض َواهللُ َسِميٌع عليم
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١٢- طلب املعرفة(37(: وقصته ذلك أن رجاًل يدعى احلسن بن عبد اهلل كان 
زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه وكان يتقيه السلطان جلده يف الدين واجتهاده وربام 
وكان  املنكر  عن  وينهاه  باملعروف  ويأمره  يعظه  صعب  بكالم  السلطان  استقبل 
السلطان حيتمله لصالحه، ومل تزل هذه حالته حتى كان يوم من األيام إذ دخل عليه 
يا أبا عيل ،   وهو يف املسجد فرآه فأومأ إليه فأتاه فقال له :  أبو احلسن موسى 
ما أحب إيل ما أنت فيه وأرسين إال أنه ليست لك معرفة ، فاطلب املعرفة ، قال : 
جعلت فداك وما املعرفة ؟ قال : اذهب فتفقه واطلب احلديث ، قال : عمن ؟ قال : 

عن فقهاء أهل املدينة ، ثم اعرض عيّل احلديث ... إلخ.

١٣- عمل األوصياء(38( : أي أّن اإلمام  يعمل بعرق جبينه، وحيرث أرضه 
بال عون من أحد كام كان يعمل األنبياء، واملرسلون، واألوصياء، والصاحلون.

بن  عمر  ولد  من   (( رجل  قصة  يف  وذلك  العمري:  مع  خلقه  حسن   -١٤
اخلطاب كان باملدينة يؤذيه ويشتم عليًا  ... ، وكان قد قال له بعض حاشيته : 
دعنا نقتله ، فنهاهم عن ذلك أشد النهي، وزجرهم أشد الزجر ، وسأل عن العمري 
، فذكر له أنه يزرع بناحية من نواحي املدينة ، فركب إليه يف مزرعته فوجده فيها ، 
فدخل املزرعة بحامره ، فصاح به العمرّي ال تطأ زرعنا ، فوطئه باحلامر، حتى وصل 
إليه ، فنزل وجلس عنده ، وضاحكه ، وقال له : كم غرمت يف زرعك هذا ؟ قال 
له : مائة دينار ، قال : فكم ترجو أن تصيب فيه ؟ قال : ال أعلم الغيب ، قال : إنام 
قلت لك : كم ترجو فيه ؟ قال : أرجو أن جييئني مائتا دينار . قال : فأعطاه ثالثامئة 
دينار، وقال : هذا زرعك عىل حاله ، قال : فقام العمري فقبل رأسه ، وانرصف .قال 
: فراح إىل املسجد فوجد العمري جالسا ، فلام نظر إليه قال : اهلل أعلم حيث جيعل 
رسالته ، قال : فوثب أصحابه فقالوا له : ما قصتك ؟ ! قد كنت تقول خالف هذا ! 
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فخاصمهم وساهبم ، وجعل يدعو أليب احلسن موسى كلام دخل وخرج ، قال 
: فقال أبو احلسن موسى حلاشيته الذين أرادوا قتل العمري : أيام كان أخري : ما 

أردتم أو ما أردت ؟ أردت أن أصلح أمره هبذا املقدار(((39(-

 )) يتفقد فقراء أهل املدينة فيحمل  ١٥- الفقراء ورصار موسى : وكان 
إليهم يف الليل العني والورق وغري ذلك فيوصلها إليهم وهم ال يعلمون مصدرها((

(40(. وكان  )) حيمل الرصار إىل الفقراء فكانت رصار موسى مثاًل (((41(.

16- خري األمور أوسطها(42(: والقصة تناقلتها الرواة بألفاظ خمتلفة فقد تقدم 
القوم باستقبال الرشيد ملا خرج إىل املدينة يف طريقه إىل احلج، واإلمام  عىل بغلة 
لبت مل تفت (((43(، وقوله لعبد الصمد بن عيل  )) إن طلبت عليها مل تُدرك، وإن طُ
: )) تطأطأت عن خيالء اخليل ، وارتفعت عن ذلة العري، وخري األمور أوسطها ((

(44( فأفحم عبد الصمد فام أحار جوابًا.

وختويفه(45(:  ووعظه  اهللا   بتقو وأمره  اجلائر  السلطان  إىل  امليش  17-فضل 
ما   : فسأله  الرشيد  هارون  عىل  أدخل  حني    اإلمام  شجاعة  عىل  ذلك  وداللة 
الكريمة  اآلية  إىل  مستندًا   ، الفاسقني  دار  هذه   :   اإلمام  فأجاب  ؟  الدار  هذه 
ال  آية  كل  يروا  وإن   ، احلق  بغري  األرض  يف  يتكربون  الذين  آيايت  عن  سأرصف 
يؤمنوا هبا وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيال (46(فقال له هارون : فدار من هي ؟ قال : هي لشيعتنا فرتة ولغريهم فتنة ، 

وكانت حماورة بينه وبني هارون انتهت بغضب األخري .

18- افعل ما تُؤمر(47(  : روى احلمريي عن موسى بن بكر أنه قال : دفع إيل 
أبو احلسن موسى رقعة فيها حوائج وقال يل : اعمل بام فيها . فوضعتها حتت 
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املصىل ، وتوانيت عنها ، فمررت فإذا الرقعة يف يده ، فسألني عن الرقعة ، فقلت : يف 
البيت . فقال : يا موسى ، إذا أمرتك باليشء فاعمله ، وإال غضبت عليك ، فعلمت 

أن الذي دفعها إليه بعض صبيان اجلن.

عىل  طريانه  يف  قصته  روى  الذي   :  )48) الطالقاين  صالح  بن  عيل  قصة   -19
السحاب من الصني إىل طالقان بربكة اإلمام موسى بن جعفر g كام وقعت له يف 
البحر، وكيف طلب من هارون الرشيد أن يقّص عىل مسامعه ،وذكر فيها بركات 

اإلمام  ، فقتله الرشيد قائاًل : )) ال يسمع هبذا أحد ((.

20- حكم اهللا ال يقاس(49( : قال عبد احلميد : سأل حممد بن احلسن أبا احلسن 
موسى  بمخرض من الرشيد، وهم بمكة فقال له : أجيوز للمجرم أن يطل عليه 

حممله ؟

فقال اإلمام موسى بن جعفر  : ال جيوز له ذلك مع االختيار فقال حممد بن 
احلسن : أفيجوز أن يميش حتت الظالل خمتارًا فقال له  نعم فتضاحك حممد بن 
احلسن من ذلك مستهزئًا من رسول اهلل  إذ كشف ظالله يف إحرامه ، ومشى حتت 
الظالل ، وهو حمرم ، وإن أحكام اهلل يا حممد ال تقاس فمن قاس بعضها مع بعض 
فقد ضّل سواء السبيل فسكت حممد بن احلسن ال يرجع جوابًا ، وقد كان غضب 

اإلمام  وكظمه غضبه من باب النهي عن املنكر بعد األمر باملعروف.

21- قصة الغيدق(50(  : كان هارون الرشيد حاقدًا مع اإلمام موسى بن جعفر 
 قائاًل : كلني أفعل فعاًل إن مل يبق يل غرية يف موسى  ، وكتب يف عامله يف 
األطراف أن التمسوا إيّل قومًا غناًم ال دين هلم ، وال يعرفون اهلل وال رسوله فجيء هبم 
إليه ، وهم قوم من الغيدة ،وكانوا مخسني رجاًل ، وأمر أن يقيموا يف حجرة من داره 
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أو أن يُقدم هلم الرشاب والطعام والكسوة احليل اجليدة ،والطيب واجلواري ، ومّثل 
 ، وأمرهم أن يقطعوا الصورة بالسيوف ، وأعاد الكرة  هلم صورة أيب احلسن 
، وقال  الغرفة  تلك  إىل  بإحضار موسى  أمر  يقتلونه.ثم  ، وهم  عليهم سبع مرات 
  لرتمجانه: بقي يل عدو واحد فاقتلوه ، فأخذوا سيوفهم ودخلوا عىل أيب احلسن
، وهو جالس عىل البساط وسط الدار مستقباًل القبلة مادًا يديه إىل السامء بالدعاء ، 

وملا دخلوا  عليه كل واحد رمى سيفه وسجد حوله ... إلخ .

العقيدة عنده

للحياة والكون ومجيع وقائع احلياة االجتامعية  ملا كان اإلسالم منهجًا شاماًل 
املواقف  ثباتًا يف  يتطلب  النهج  فالدفاع عن هذا  والفكرية واالقتصادية والسياسية 
،وبعد نظر يف املحاورة واحلجاج، واتباع السبل الكفيلة بإفحام املحاور أو املناظر 
 بكل ما يملك  أو احلاقد عىل الرشيعة اإلسالمية ،ولذا وقف موسى الكاظم 
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَيانًا  من عزيمة إزاء التحديات وتبيان ما جاءت به الرشيعة   َوَنزَّ

.  )51) ْسِلِمنَي ى لِْلمُ ًة َوبُرْشَ ًدى َوَرمْحَ ٍء َوهُ لِّ َيشْ لِّكُ

وقد كان اإلمام الصادق  يعرف ابنه باآليات الكريامت وما فيهن من معان 
سامية بقوله )) إن ابني هذا الذي رأيته لو سألته عاّم بني دفتي املصحف ألجابك 
احلركات  بوجه    اإلمام  وقف  وفعاًل  أصحابه.  أحد  إىل  حديثه  موجهًا   )52)))
سياسيًا  رصاعًا  شهدت  التي  احلقبة  تلك  ويف   ، صلدًا  موقفًا  واهلّدامة  الشعوبية 
حادًا بني املتسلطني عىل كريس اخلالفة من بني العباس ال ألجل احلفاظ عىل كريس 
حكمهم(53( ، وإن أي مذهب فكري أو عقيدة ال تتفق وسياسة البيت العبايس تتهم 
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بالزندقة واإلحلاد فام بالك بالبيت اهلاشمي الذي كان مصدر قلق هلم خوفًا من تزايد 
أعدائهم املوالني هلم.

وإمامنا موسى الكاظم  كان خييف هذه الطغمة لعقيدته ، وصالح دينه كان 
يصل الليل بالنهار يف صالته ودعائه مما اضطر هارون الرشيد إىل التفكري بالقضاء 
، وقد عّرب عن ذلك حييى بن  السجن  بغداد وإلقائه يف  البرصة ثم  عليه وجلبه إىل 
خالد حينام قال للرشيد من اإلمام موسى بن جعفر وهو يف السجن(54(: )) قد 

واهلل أفسد علينا قلوب شيعتنا (((55(.

واإلمام  كان حريصًا عىل مقاومة العقائد الفاسدة بالرجوع إىل القرآن فهو 
أحسن وسيلة يف دفع اإلحلاد ، وإبعاد مشايعيه عن االنحراف واالجتاه إىل الوقوع 
تِي ِهَي  َسَنِة َوَجاِدهْلُم بِالَّ يف طاعة الطغاة اْدعُ إىِِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
عىل  للثبات  األمثل  الطريق  هي  واملناظرة  احلسنة  واملوعظة  (56(فاحلكمة    َأْحَسنُ
العقيدة التي استطاع عن طريقها إفحام اخلليفة العبايس هارون الرشيد حني سأله 
عن مسألة انتساب العلويني إىل ذرية الرسول األكرم    بقوله : مل َ جوزتم العامة 
 ، أبيه  إىل  املرء  ،ونسب  عيل  أبناء  ،وأنتم    اهلل  رسول  إىل  ينسبوكم  أن  واخلاصة 

وفاطمة كانت ابنة رسول اهلل  ، والرسول جدكم من قبل أمكم ؟

فكان رد اإلمام  : لو كان النبي  نرش  فخطب إليك كريمتك، هل كنت 
جتيبه ؟ قال: سبحان اهلل ومل ال أجيبه ؟ بل أفتخر عىل العرب والعجم وقريش بذلك. 

فقلت له: لكنه ال خيطب إيّل وال أزوجه. فقال: ومل ؟ فقلت: ألنه ولدين ومل يلدك.

إىل أن وصل الرشيد إىل مسألة اإلمام  بقوله : كيف قلتم: إّنا ذرّية الّنبي، 
نثى وأنتم ولد البنته، وال يكون هلا  والّنبي مل يعقب، وإِّنام العقب للذكر، ال لألُ
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الرمحن  اهلل  بسم  الرجيم  الشيطان  من  باهلل  «أعوذ   :   اإلمام  فأجابه  له،  عقب 
وَن َوَكَذلَِك  وَسى َوَهارُ َف َومُ وَب َويُوسُ َلْياَمَن َوَأيُّ وَد َوسُ تِِه َداوُ يَّ رِّ الرحيم:  َوِمْن ذُ
احِلِنَي (57( من أبو  لٌّ ِمَن الصَّ َيى َوِعيَسى َوإِْلَياَس كُ ا َوَحيْ َنْجِزي امْلُْحِسننَِي  َوَزَكِريَّ
عيسى يا أمري املؤمنني؟ قال: ليس لعيسى أب، فقلت: إّنام احلق بذراري األنبياء من 

.)58)h منا فاطمة طريق مريم h وكذلك أحلقنا بذراري الّنبي من قبل أُ

قال أمحد بن يوسف القرماين )) هو اإلمام الكبري القدر، األوحد احلجة الساهر 
ليله قائاًم، القاطع هناره صائاًم، املسمى لفرط حلمه وجتاوزه عن املعتدين كاظاًم، وهو 
املعروف عند أهل العراق بباب احلوائج إىل اهلل؛ ألنه ما خاب املتوسل به يف قضاء 
حاجة قط ، له كرامات ظاهرة ، ومناقب باهرة ، افرتع قمة الرشف وعالها وسام إىل 

أوج املزايا فبلغ عالها (((59(.

ومن دعائه ))اللهم إين أسألك الراحة عند املوت، والعفو عند احلساب(((60(.

وقال  : )) من مات ال يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وحوسب بام 
عمل يف اإلسالم (((61(.

ومسألة تنبؤ اإلمام  أو إهلامه بقضايا حصلت آلخرين السيام ما ذكره عن 
موت املنصور العبايس ، وهو يف أوج جربوته وعتوه لدليل عىل ذلك فقد أراد أبو 
جعفر املنصور الذهاب إىل مكة قبيل وفاته وأُخرب اإلمام بذلك فكان جوابه )) ال 

واهلل ال يرى أبو جعفر بيت اهلل أبدًا (((62(.

فقد ذكر ألحد    الصادق  اإلمام  والده  بإسناد من  اإلمامة عقيدة كانت  إّن 
أصحابه : )) إّن ابني هذا الذي رأيت لو سألته عاّم بني دفتي املصحف ألجابك (((63(.
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وإذا كان اإلمام  راشدًا يف الدفاع عن العقيدة فإّن مبادراته املعروفة يف الرس 
والعلن تبعًا ملتطلبات العرتة، وشدة وطأة اخلصوم وجربوهتم وتبعهم ألصحابه أو 
سلوكهم يف حتريف الدين ، ويليه الفكر بإظهار الزندقة وبث الفرقة بني املسلمني 
لضامن استمراريتهم بالسلطة فكل هذه األمور جعلت اإلمام  يشري إىل أتباعه 
باتباع الطرائق التي حتفظهم يف ضوء ما جاء به كتاب اهلل العظيم القرآن الكريم اَل 

. )64)   ْشدُ ِمَن اْلَغيِّ َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ إِْكَراَه يِف الدِّ

ورد أّن اإلمام  اعتمد أواًل وقبل كل يشء عىل الدليل الربهاين والنصيحة 
واملوعظة واملناظرة ، والنقاش احلر ، وبعبارة أخرى الكفاح اإلعالمي والتبليغي(65( 
واضعًا نصب عينيه ما جاء به القرآن الكريم خماطبًا نبيه الكريم    ادعُ إىِِل َسبِيِل 

. )66)  تِي ِهَي َأْحَسنُ َسَنِة َوَجاِدهْلُم بِالَّ َربَِّك بِاحْلِْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ

يف  املتكلمني  بني  صعبًا  مأخذًا  أخذت  قد  كانت  التي  العقائدية  األمور  ومن 
زمانه هي القول بخلق القرآن فقد قال قسم منهم بأّن القرآن خملوق ، وبعضهم قال 

بأنه غري خملوق ، مما أدى إىل هدر دماء األبرياء بسبب هذا املوقف أو ذاك .

أما موقف اإلمام  من هذه املشكلة لدرء نتائجها عن العقيدة اإلسالمية : 
)) أما إين ال أقول ما يقولون لكن أقول إنه كالم اهلل (((67(.

البغدادي  ما ذكره اخلطيب  بالعقيدة  الدالة عىل شدة متسكه    أقواله  ومن 
يف تاريخ بغداد بسنده عن حممد بن إسامعيل . قال : بعث موسى بن جعفر  إىل 
الرشيد يف احلبس رسالة كانت : أنه لن ينقيض عني يوم من البالء إال انقىض عنك 
معه يوم من الرخاء حتى نقيض مجيعًا إىل يوم ليس له انقضاء خيرس فيه املبطلون(68( .       
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اإلمام  وفقهاء عرصه

 كان اإلمام  عىل علم بالفقه وأصوله ، ولذا يريد لشيعته التواصل واخللود 
وعدم اخللط يف املسائل واألحكام )) فإننا نستيقن بأن اإلمام  كان خيطط لتكامل 
للرسالة  يضمن  بحيث  منهجها  عىل  العلامء  ويريب   ، االجتهادية  الفقهية  املدرسة 
خلودها وخلط أهل البيت الدوام واحلضور الفاعل يف ميادين احلياة... (((69(.

وكان هشام بن احلكم من مجلة العلامء املدافعني بل من طلبتهم من خط أهل 
 ، السيام يف عرص الرشيد الذي متّيز باالستبداد ومطاردة أهل البيت البيت
اتصل  وفاته  وبعد   ،   الصادق  اإلمام  كان من أصحاب   (( عليهم.  والتضييق 
باإلمام الكاظم  (((70( ،وهو رمز لفضالء املتكلمني وكبارهم ، وله مناظرات 

مع علامء األديان األخرى(71(.

وكيف   ، املعتزلة  مناظراته  يف  هشام  يراه  كان  مما  قدر  املختارة  الفصول  ويف 
يتخلص من أسألتهم بأجوبة دامغة نالت استحسان الرشيد بيانه الرائع الذي ختلص 

به من حييى بن خالد الربمكي(72(، وفعل مثل ذلك مع النظام وغريه(73( .

ومن أخلص أصحابه البارزين يف هذا امليدان هشام بن احلكم فقد كان بارزًا 
الصادق  أبيه اإلمام جعفر  ، وهو من أصحاب   b البيت  الدفاع عن خط أهل  يف 
 وبقي مع اإلمام موسى الكاظم  )) واختص يف علم الكالم فكان من كبار 

املتكلمني يف عرصه ، وشهد له بذلك ابن النديم (((74(.

وأزكياء   ، الكالم  أئمة  أعاظم  من  كندة  موىل   (( احلكم  بن  هشام  حممد  وأبو 
األعالم كان بأفكاره الصحيحة ونظراته الصائبة هيّذب املطالب الكالمية ، ويرّوج 
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مذهب اإلمامية (((75( ولد يف الكوفة ، ونشأ يف واسط ، وتاجر يف بغداد تويف يف زمن 
الرشيد عام 179هـ يف الكوفة .

 ، وأخلص له ، ودافع عن اإلمامية بكل  لقد لزم اإلمام موسى الكاظم 
طاقته كام عّول عىل التقية والكتامن ، وطالب منارصيه التقيد هبا عند اخلطر عليهم ، 
وكان أبوه اإلمام الصادق يقول : )) من ال تقية له ال دين له ((، وقد وردت إشارات 
ْطَمئِنٌّ بِاإِلياَمِن  (76( ، وقد نزلت بحق  هُ مُ ْكِرَه َوَقْلبُ إليها يف النص القرآين  إاِلَّ َمْن أُ
عامر بن يارس الذي تظاهر بالكفر خوفًا من أعداء اإلسالم(77(،وقوله تعاىل  َوَقاَل 
مُ إِياَمَنهُ  (78( ،وقصته مع أيب يوسف الفقيه  يف القرص  ْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكتُ ْؤِمٌن مِّ ٌل مُّ َرجُ

معروفة (79(.   

مواقف اإلمام  الفكرية

أمىض اإلمام  يف حكم املأمون الذي قارب عرشة أعوام حذرًا أشد احلذر 
غري أنه بام جلأ إليه من إيامن بالغيبيات(80( التي متّيز اإلمام عن غريه من األدعياء 
وزعامء الفرق والطوائف الضالة يف زمانه(81(،وهبذا قد لفت أنظار األمة وأعطاها 
حسًا تقارن وحتاكم به هذه التيارات وتفرز بني احلق والباطل بام امتلكته من مقاييس 
هذا  مثل  ويف   ،)82)   اإلمام  حققها  قد  كان  حسية  مثرية  مشاهد  من  مستلهمة 

روايات عدة(83(.
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أما إمكان اإلمام  التحدث إىل خماطبيه بلغاهتم فهي أمور تتعلق بقدرات 
اإلمام  الفكرية ، وقد نقلت لنا الروايات شواهد منها تنم عن معرفته دون أن 

يكون قد تعلم ذلك بالطرق التعليمية املتبعة للتعلم ، وإنام باإلهلام(84( .

وأعجب من ذلك أن اإلمام  يعلم منطق الطري ، ومنطق كل ذي روح ، وما 
خيفى عليه يشء ، ومن ذلك معاجلة اإلمام  التيارات الفاسدة يف زمانه ، وجمالس 
اللهو والسكر والعربدة ، وما كان له من تأثري فيها أسهم يف تقويم األخالق وحتجيم  

اللهو ، واالبتعاد عن الرذيلة، وإعالن التوبة ، والزهد يف احلياة .

ومن أقوال أمحد بن حنبل روى : حّدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن 
عن   b أيب طالب  بن  عيل  بن  احلسني  أبيه  عن  احلسني  بن  عيل  أبيه  حممد عن  أبيه 

رسول اهلل ثّم يذكر : إّن هذا السند لو قرئ عىل جمنون ألفاق بربكته(85(.

ولوتتبعنا آراء املذاهب اإلسالمية األخرى كاملعتزلة ، واحلنفية ، والشافعية ، 
وغريها لوجدنا أصحاهبا يقّرون بعقيدة اإلمام  وفكره الثاقب(86(.

 ، آنذاك  الناس  حاجات  مجيع  يف  العلم  حركة  يف   ((   اإلمام  عاش  وقد 
وعندما ندرس حركته من خالل الذين تعلموا منه ، ورووا عنه فإننا نجد مدرسته 
تتمّيز بالتنوع يف الذين أخذوا منها ما أخذوه من علم بحيث مل تكن مدرسته مدرسة 
الناس  لكل  مرجعًا  كان  بل   ، وحسب  بإمامته  يلتزمون  الذين  عىل  تقترص  مذهبية 

الذي ن يتنوعون يف اهتامماهتم ... (((87(.
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 ،  الفقهية من األحاديث الكاظمية  يف جمموعة اآلثار للمؤمتر العلمي الثالث لإلمام الرضا

. ومسند اإلمام الكاظم

70- أعالم اهلداية 155.
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71- ينظر : الفهرست/ الشيخ الطويس 263.

72- الفصول املختارة 42، وعيون أخبار الرضا / الشيخ الصدوق15/2.

73- الكشكول 274،ح493.

.156-154  74- الفهرست 233، وينظر : أعالم اهلداية : اإلمام موسى بن جعفر

75- منتهى اآلمال 393.

76-سورة النحل / اآلية106 

77- عقائد اإلمامية / الشيخ حممد رضا املظفر 125. 

78- سورة غافر / اآلية 28.

79- االحتجاج394/2.

.76  80- أعالم اهلداية : اإلمام موسى بن جعفر

الراوندي  الدين  قطب  واجلرائح/  واخلرائج  484/1،ح7،  الكايف  أصول   : ينظر   -81
68/48،ح91-90،  األنوار  وبحار  541/5،ح78،  العاميل  احلر   / اهلداة  وإثبات   ،310/1

وبصائر الدرجات 264، ح10.

 b  77،ومناقب آل أيب طالب  82- ينظر : أعالم اهلداية : اإلمام موسى بن جعفر 
311/4،وعنه يف بحار األنوار 72/48.

واجلرائح  واخلرائج   ،438 املعاجز  مدينة  يف  171،وعنه  الطربي  اإلمامة/  دالئل   -83
311/14،ح6 ، وغريها.

84- معرفة أخبار الرجال/ حممد بن عمر بن عبد العزيز 329،ح 59.

85- ينظر : الكنى واأللقاب 67/2-167،وتاريخ بغداد 73/7.

.b3186- ينظر : سرية األئمة االثنا عرش

.217 /b287- يف رحاب أهل البيت
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املصادر واملراجع
 القرآن الكريم

1- إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات، 
 ) هـ   1104( العاميل  احلر  احلسن  بن  حممد 
الكتب اإلسالمية  دار   ، قم  العلمية /  ،املطبعة 

1364 هـ.

2- االحتجاج، أبو منصور أمحد بن عيل 
– 560 هـ، منشورات  بن أيب طالب الطربيس 
دار النعامن للطباعة والنرش، حتقيق السيد حممد 
باقر اخلرسان، مطبعة النعامن – النجف 1386 
هـ  1966 م، و ط : طهران 1416 هـ ،حتقيق 
إبراهيم البهادري وحممد هادي ، دار األسوة – 
طهران ط 1 1413 هـ و طبعة 1 – دار املتقني 

للثقافة والعلوم والنرش 2011م . 

تاريخ  يف  األول  وآثار  الدول  أخبار   -3
القرمائي، ط. 1دار عامل الكتب 1412 هـ . 

املفيد  4- االختصاص، املنسوب للشيخ 
هـ   4123 العكربي  النعامن  بن  حممد  بن  حممد 
العلمية،  احلوزة  يف  املدرسني  مجاعة  نرش  ش، 
 ، هـ   1379 طهران  غفاري  أكرب  عىل  حتقيق 
وبريوت 14124 هـ . و ط 1 مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، حتقيق عيل أكرب غفاري بريوت – 

لبنان 1430 هـ - 2009 م . 

النعامن  بن  حممد  بن  حممد  اإلرشاد،   -5
العكربي البغدادي 413هـ، املطبعة احليدرية – 

النجف األرشف 1329هـ. 

6- أصول الكايف.

  ) 7- أعالم  اهلداية ) اإلمام الكاظم
السالم(،  عليهم  البيت)  ألهل  العاملي  املجمع 

ط1 ، 1422 هـ .

الفضل  الورى بأعالم اهلدى،  8- إعالم 
وحتقيق  ،نرش  هـ   548 الطربيس   احلسن  بن 
قم  الرتاث،  ألحياء   b البيت  آل  مؤسسة 
هـ  وط1399  هـ   1417 األول  ربيع  املرشفة  

،واملطبعة احليدرية النجف 1390 هـ . 

األمني  حمسن  السيد  الشيعة،  أعيان   -9
حتقيق   . م   1952 الشقرائي  العاميل  احلسني 
للمطبوعات  التعارف  دار  ط   . األمني  حسن 
األنصاف  وطبعة   ، هـ   1418 بريوت  لبنان   –

بريوت 1368 هـ  ،و ط 5 ، 2000 م  . 

وحممد  الكاظم  موسى  اإلمامان   -10
اجلواد)عليهام السالم( – سرية وتاريخ ، للشيخ 
حممد حسن آل ياسني – قسم الثقافة والفكر يف 
العتبة الكاظمية املقدسة – األمانة العامة للعتبة 
   / هـ   1430 رمضان   20 املقدسة   الكاظمية 

 .2009 /9/10

11- اإلمام موسى الكاظم  – سرية 
مركز   – ط1  الكعبي   موسى  عيل  وتاريخ، 

الرسالة 1430هـ.

احلجج  تواريخ  يف  البهية  األنوار   -12
اإلهلية الشيخ عبايس القمي . 
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13- بصائر الدرجات الكربى يف فضائل 
آل حممد b، أبو جعفر حممد بن حسن بن فروخ 
الصفار 290 هـ . نرش مؤسسة األعلمي طهران 
،حتقيق مريزا حمسن كوجه باغي، و ط1 مطبعة 
األمحدي طهران 1404 هـ  و مكتبة املرعيش، 

قم. 

14- بحار األنوار ، العالمة املجليس.

 15- تاريخ أيب الفدا ) املخترص يف أخبار 
البرش (، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عيل 
اجلويني صاحب محاة 732 هـ  ،ط1 . املطبعة 

احلسينية املرصية 1325 هـ . 

16- تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج 
البحوث  البستاين ،جممع  د. حممود  اإلسالمي، 

اإلسالمية بريوت 1421 هـ .

البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ   -17
463 هـ، دراسة وحتقيق عبد القادر عطاء، دار 
ط1،1417هـ  لبنان   – بريوت  العلمية  الكتب 

- 1997 م . 

18- تذكرة اخلواص، يوسف بن فراغيل 
ط  ،و  هـ   1329 ،النجف  اجلوزي  بن  ،سبط 
طهران مكتبة نينوى احلديثة ،واملطبعة احليدرية 

النجف – تقديم حممد صادق بحر العلوم. 

19- هتذيب الطويس.

عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  التوحيد،   -20
 - 381هـ  الصدوق  الشيخ  القمي  احلسني  بن 

ونرش  الطهراين  احلسيني  هاشم  السيد  حتقيق 
مجاعة املدرسني / قم – 1412 هـ 

األحاديث  يف  السنية  اجلواهر   -21
طبع   ، هـ   1104  – العاميل  احلّر  القدسية، 
النجف   – النعامن  املفيد،ومطبعة  مكتبة  ونرش 

األرشف – 1384 هـ / 1964 م .

رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر   -22
اإلسالم، الشيخ حممد حسن النجفي 1266هـ 
- النجف 1389هـ  ط6 مطبعة احليدري، و ط 

:طهران 1392هـ . 

  بن جعفر  اإلمام موسى  23- حياة 
قسم  القرييش،  رشيف  باقر  وحتليل:  دراسة   –
املقدسة  الكاظمية  العتبة  يف  واألعالم  الثقافة 
،مكتبة اإلمام احلسن العامة – النجف األرشف 
1409 هـ  - 1989م ،ط2 مهدي باقر رشيف 

1429 هـ.

الدين  قطب  واجلرائح،  اخلرائج   -24
الراوندي 573هـ ، نرش وحتقيق مؤسسة اإلمام 
قم  الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 

املقدسة ط1،1409 هـ . 

25- دالئل اإلمامة للطربي، منشورات 
الريض – 1363 هـ . 

الفتال  بن  حممد  الواعظني،  روضة   -26
حممد  السيد  حتقيق  هـ،   508 النيسابوري  
 / الريض  منشورات   ، اخلرسان  حسن  مهدي 

قم  1317 هـ 



١٣٤

اإلمام الكاظم )( فكرًا  وعقيدًة

27- سرية األئمة االثنا عرش b، هاشم 
للمطبوعات،  التعارف  دار   ، احلسني  معروف 
 - 1428هـ  السابعة  الطبعة  بريوت،  لبنان 

2007م، ط2-دار العلم ، بريوت 1970م.

 ، 28- العبد الصالح اإلمام الكاظم
مؤسسة  منشورات  املسعودي،  فاضل  حممد 

األنوار الفاطمية ط3، 1426 هـ 2005 م .

رضا  حممد  الشيخ  اإلمامية،  عقائد   -29
املظفر.

جعفر  أبو  الشيخ  الرشائع،  علل   -30
بابويه  بن  موسى  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد 
القمي ) الشيخ الصدوق (  381 هـ ، دار إحياء 

الرتاث العريب  1385 هـ / 1966 م 

للشيخ   ، الرضا  أخبار  عيون   -  31
الصدوق  381 هـ  إيران  1318 هـ ، و ط 1  
انتشارات املكتبة احليدرية، قم ايران 1425 هـ 
األعلمي،   الشيخ  حسن  م، وحتقيق   2004 /
 1 ط  و   ، م   1984 هـ    1404  – بريوت 

منشورات مكتبة طوس 1363هـ.

هـ    460 الطويس  الشيخ   ، الغيبة   -32
املقدسة   قم  اإلسالمية   املعارف  مؤسسة  نرش 
الطهراين  طبع هبمن 1411 هـ  حتقيق عبد اهلل 
نينوى  ومكتبة  النجف  يف  احليدرية  واملطبعة   ،

احلديثة – طهران. 

العيون  من  املختارة  الفصول   -33
واحلكم، الشيخ املفيد 413 هـ  حتقيق السيد مري 
عيل رشيفي طبع ونرش دار املفيد بريوت – لبنان 

– 1414هـ   1993م. 

جعفر  أبو  الشيخ  الفهرست،   -34
السيد  عليه  علق  الطويس،  احلسن  بن  حممد 
الثانية  الطبعة   ، العلم  بحر  آل  صادق  حممد 
م   1960 هـ   1380 النجف   – احليدرية    -

،ومنشورات الريض. 

السيد   ،b البيت  أهل  رحاب  يف   -35
شفيق  وتنسق  ،إعداد  اهلل  فضل  حسني  حممد 
امليالد،  دار   ، احلسني  وسليم  املوسوي  حممد 

بريوت – لبنان ط1   1422 هـ  2001م.

 36- قرب اإلسناد.

37- قصص باب احلوائج.

بن  أيب جعفر حممد  للشيخ  الكايف،   -38
أكرب  عيل  حتقيق  ت329هـ،  الكليني  يعقوب 
وطبع  اإلسالمية،  الكتب  دار  نرش  غفاري، 
ودار  هـ   1375 وطهران   ، هـ   1388 حيدري 

الكتب اإلسالمية 1365 هـ .

ابن  التاريخ،  يف  الكامل   -39
 – الفكر  ،دار  هـ   1375  – األثري،القاهرة 
دار  وطبعة  م،   1978  / هـ   1398  – بريوت 

صادر بريوت – 1399هـ .

40- كشف الغمة يف معرفة األئمة، عيل 
بن عيسى بن أيب الفتح األربيل 393 هـ ، ط 2،  
م،   1985 هـ   1405 بريوت   – األضواء  دار 

ومطبعة النجف 1358 هـ .

41- الكشكول.

42- الكنى واأللقاب.
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من  الفقهية  القواعد  عىل  ملحات   -43
األحاديث الكاظمية يف جمموعة اآلثار للمؤمتر 

.g العلمي الثالث لإلمام الرضا

44- املحجة البيضاء، الفيض الكاشاين.

هاشم  السيد  املعاجز،  مدينة   -45
الشيخ  حتقيق  هـ    1107 البحراين  احلسيني 
عزة اهلل املواليت اهلمداين، نرش مؤسسة املعارف 

األسالمية، ط1 ، قم ، 1413 هـ .

أبو  اليقظان،  وعربة  اجلنان  مرآة   -46
حممد عبداهلل بن أسعد اليمني اليافعي )ت 768 
هـ(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،1390 هـ  

1970م، و ط اهلند  1337 هـ.

.g 47- مسند اإلمام الكاظم

48- مطالب السؤول يف مناقب الرسول، 
هـ   652 الشافعي  طلحة  بن  حممد  الدين  كامل 

1254م،النجف،1371، و ط : حجرية.

الفرج  أبو  الطالبيني،  مقاتل   -49
  ، قم  الكتاب  دار  مؤسسة  ،ونرش  األصفهاين 
الديواين 1979م   – بغداد  مطبعة  الرتبية  ودار 

وط2 منشورات الريض 1405.

50- معرفة أخبار الرجال، حممد بن عمر 
بن عبد العزيز.

مالك  ،حتقيق  اخلوارزمي  املناقب،   -51
املحمودي  ط2 مؤسسة النرش اإلسالمية .

b، ابن شهر  52- مناقب آل أيب طالب 
آشوب 588 هـ، حتقيق جلنة من أساتذة النجف 

األرشف، املطبعة احليدرية – النجف 1375 هـ 
1956 م، ودار األضواء – بريوت  1421هـ.

النبي  تواريخ  يف  اآلمال  منتهى   -53
واآلل، عباس القمي ،مؤسسة النرش اإلسالمية 

النبي  آل  مناقب  يف  األبصار  نور   -54
الشافعي  حسن  بن  مؤمن   ،)  4 ق   ( املختار 
ومطبعة  هـ،   1356 القاهرة  الشبلنجي،  املدين 
اجليل  ،ودار  هـ  القاهرة -  1384   – العاطف 

1409 هـ 

55- اهلداية الكربى، أبو عبد اهلل  احلسني 
بن محدان اخلصيبي،334هـ  نرش البالغ بريوت 

1411هـ  1991م .

56- ينابيع املودة لذوي القربى ، الشيخ 
القندوزي  البلخي  احلنفي  إبراهيم  بن  سليامن 
ارشف  مجال  عيل  السيد  حتقيق  هـ،   1220
األسوة،  دار  ،نرش  1416هـ  ،ط1  احلسيني 
ومنشورات الرشيف الريض ط7، ومنشورات 
 / 1384هـ   – النجف   – احليدرية  املكتبة 
1965م و ط2، مطبعة أمري / قم  1375 هـ ، 
انتشارات الرشيف الريض 1417 هـ ،ومطبعة 
الكتب  دار  وط8  1301هـ  اسطنبول   – أخرت 

العراقية 1385هـ .

 




